
NMS PP LED3G
Digitálny profil projektor

NMS PP LED3G  je profil projektor špeciálne vyvinutý 
pre káblový priemysel určený na meranie rozmero-
vých parametrov izolácie káblov priamo vo výrobe, 
alebo v laboratóriu.

Jeho nasadenie vo výrobe umožní ušetriť až 30% 
výrobných nákladov.

Oblasť použitia v káblovom priemysle

Po viac ako desiatich rokoch vývoja prichádza na trh 3. generácia profil projektoru NMS PP LED3G, ktorá pri-
náša rôzne vylepšenia vedúce k ešte výkonnejšiemu, kvalitnejšiemu a presnejšiemu výsledku.

Inovačné technológie

Meria rozmery izolácie žíl, výplne a vonkajšieho 
plášťa všetkých typov priemyselne vyrábaných káb-
lov (kruhový, sektorový, 3-vrstvový, plochy, záves-
ný, mnoho iných). Umožňuje meranie uzavretých aj 
otvorených vzoriek.

Vyhodnocuje geometrické parametre podľa platných 
noriem: min./max. hrúbku vrstvy izolácie, min./max.
vonkajšieho a vnútorného priemeru, centricita, ova-
lia, plochu výplne.

 

nové, výkonnejšie a presnejšie 
kamery s vyšším rozlíšením

masívnejšia hliníková konštrukcia, 
oceľová základňa

Inovácia

bez údržbová technológia, ešte homogénnejšie svetlo, 
vysoká teplotná stabilita

väčšie rozlíšenie 
a vyššia presnosť snímania 

vysoká mechanická  
a teplotná stabilita systému 

nové funkcie, nové jazykové mutácie, jednoduchá 
aktualizácia, integrácia s rôznymi databázami zákazníkov

Výsledok

softvérové vylepšenia

výkonné LED osvetlenie
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Parametre profil projektoru NMS PP LED3G

Merací rozsah od 10x10mm do 90x90mm

Rozlíšenie zariadenia 2 µm

Operačný systém Windows 7

Merací čas jednej vzorky< 1s

Rozmery 300x450x1300mm, hmotnosť 15Kg

Hlavné črty softvéru

vysoko stabilné a jednoduché užívateľské rozhranie

možnosť štatistického vyhodnotenia

kontrola presnosti merania

vyhodnocovanie voči nominálnym hodnotám

viac úrovňové prostredie užívateľov 

(administrátor, technológ,operátor)

možnosť kontroly meraní jednotlivých užívateľov

umožňuje komunikáciu s databázami produktov (SAP)

možnosť manuálneho merania

Výhody profil projektoru NMS PP LED3G

vysoká presnosť

extrémne vysoká rýchlosť snímania <1 sek

konfigurácia meracích rozsahov podľa potrieb zákazníka

softwarovo ovládané snímanie a vyhodnocovanie 

(nezávislosť na operátorovi)

plne automatizované meranie

nízka cena

úspora výrobných nákladov až 30%


